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Pentru a doua oară,
miniștrii membri ai
CNCDR au decis să se
reunească în ședință în
localitățile unde se
implementează proiecte de dezvoltare regională, pentru a fi
mai aproape de beneficiari și pentru a observa detaliat cum
decurg etapele de implementare a proiectelor. Ministrul Marcel
Răducan a precizat că
această practică va
deveni tradiție, iar
următoarea ședință va
fi organizată în decembrie în Regiunea
de Dezvoltare Nord, în
orașul Bălți.
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Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării
Regionale a avut loc în Regiunea Sud

Pentru a doua oară,
miniștrii
membri
ai
CNCDR au decis să se
reunească în ședință în
localitățile
unde
se
implementează proiecte de
dezvoltare
regională,
pentru a fi mai aproape de
beneficiari și pentru a
observa
detaliat
cum
decurg
etapele
de
implementare
a
proiectelor. În
acest
context,
ședința
Consiliului Național de
Coordonare a Dezvoltării
Regionale a avut loc în
Regiunea Sud. Gazda
evenimentului
a
fost
Consiliul
Raional
Căușeni.
În
cadrul
ședinței a fost evaluat
procesul de implementare
a proiectelor în anul
curent,
inclusiv
valorificarea banilor din
Fondul
National
de
Dezvoltare Regională și
redistribuirea mijloacelor
financiare
pentru
finalizarea in timp a celor
mai eficiente proiecte.
Directorul ADR Sud,
Maria Culeșov, a venit cu
un
raport
privind
activitatea Agenției de
Dezvoltare Regională Sud,

mijloacele
valorificate,
precum și necesitățile
financiare
ale
ADR
Sud pînă la sfîrșitul
acestui an. La capitolul
”provocări”, dna Maria
Culeșov
a
menționat
complexitatea procedurilor
de achiziții publice, care
tergiversează
implementarea
proiectelor . Pentru a
evalua activitatea ADRurilor, dl Valeriu Lazăr, a
propus ca, începând cu
anul 2014, să fie elaborați
indicatori de performanță
pentru ADR-uri, astfel
încât acestea să își
intensifice activitatea de
atragere a investițiilor în
regiune, să le sporească
competitivitatea,
iar
realizările
să
fie
măsurabile. . De asemenea,
președintele Consiliului a
accentuat rolul Agențiilor
de Dezvoltare Regională,
ca structuri de importanță
națională intermediare în
evoluția socio- economică
și culturală a țării.
Cu un raport privind
valorificarea banilor din
Fondul
Național
de
Dezvoltare Regională, a
venit și șeful Direcției

Generale de Dezvoltare
Regională, dl Valerian
Bînzaru: în 9 luni ale
anului curent au fost
utilizați circa 172 mln lei
pentru
implementarea
proiectelor de dezvoltare
regională,
banii
fiind
alocați din FNDR și
Agenția
de
cooperare
Internațională a Germaniei
(GIZ).
În final, a fost acceptată
redistribuirea mijloacelor
financiare,
dar
și
accentuată
necesitatea
atragerii și altor fonduri în
dezvoltarea
regională,
sinergizarea
proiectelor.
Marcel
Răducan a precizat că
decizia de a redistribui
banii are drept obiectiv
implementarea eficientă a
proiectelor și asigurarea
valorificării eficiente a
mijloacelor financiare din
FNDR.
Reuniunea a finalizat cu o
vizită la cel mai grandios
complex
sportiv
din
regiune și din țară chiar,
Centrul pentru Tineret și
Sport Căușeni, proiect
implementat de Agenția de
Dezvoltare Regională Sud,
beneficiar fiind Consiliul
Raional Căușeni.
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”... am luat această decizie, în
ședința ordinară din iulie, este
un lucru benefic și aducem
mulțămiri inițiatorilor, dar și
organizatorilor. Această
prezență, demonstrează că nu
sîntem indiferenți față de
dezvoltarea Regiunii Sud.
Dezvoltarea Regională este un
domeniu relativ nou, dar face
pași siguri prin activitatea
Agențiilor de Dezvoltare
Regională”

Efrosinia Grețu,
președinte CRD Sud
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Membrii CRD Sud manifestă interes pentru
consolidarea capacităților
La inițiativa specialiștilor
Agenției de Dezvoltare
Regională Sud și cu suportul
informațional și logistic al
GIZ - Agenția de Cooperare
Internațională a Germaniei, a
demarat ciclul de instruire și
consolidare a membrilor
Consiliilor de Dezvoltare
Regională, concept
aprobat la ședința ordinară a
CRD Sud , din 11 iulie 2013.
"Dezvoltarea capacităților
membrilor consiliilor
regionale" a convocat 70%
din membrii CRD Sud, ceea
ce demonstrează interesul și
implicarea mai activă în
dezvoltarea regională. În
cuvîntul de deschidere,
președinta Consiliului
Regional pentru Dezvoltare
Sud, dna Efrosinia Grețu, a
declarat că ”... am luat
această decizie, în ședința
ordinară din iulie, este un
lucru benefic și aducem
mulțămiri inițiatorilor, dar și
organizatorilor. Această
prezență, demonstrează că nu
sîntem indiferenți față de
dezvoltarea Regiunii Sud.
Dezvoltarea Regională este
un domeniu relativ nou, dar
face pași siguri prin
activitatea Agențiilor de
Dezvoltare Regională”.
Atelierul de instruire a
conținut activități teoretice,
dar și practice, care au permis
participanților să se
familiarizeze mai detaliat cu
rolul și atribuțiile CRD-ului,

dar și cu practicile europene
ale unor instituții similare.
Stefan Elsing, expert GIZ , a
împărtățit experiența
Germaniei în asigurarea
dezvoltării regionale, iar
Sorin Maxim, director ADR
Vest-Timișoara- experiența
României.
Directorul ADR Sud,dna
Maria Culeșov, a declarat că
"aceste activități ne vor
permite să facem schimb de
experiență. Sînt mîndră că
inițiativa vine de la ADR Sud
- dna Tatiana Aramă, șefa
Secției planificare srategică și
programare, Sergiu Pleșca,
consultant GIZ - au elaborat
conceptul, aprobat la CRD
din 11 iulie. În rezultat vom
avea o echipă mai
consolidată, mai activă și
responsabilă în
promovarea și dezvoltarea
Regiunii Sud."
Colaborarea Ministerului
Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor și Agenția de
Cooperare Internațională a
Germaniei - GIZ, nu se
limitează doar la proiecte
investiționale, de aceea și a
susținut acest ciclu de
instruiri. Alexandr
Muravschi, consultant senior
în cadrul GIZ a confirmat
această tendință:"GIZ este
partenerul strategic al
Guvernului și MDRC, iar
ADR-le sînt cele mai
dinamice instituții publice.

Scopul GIZ este de a
asigura durabilitatea și
eficiența proiectelor
investiționale. De aceea am
susținut initiativa CRD Sud,
prin a promova și
descentralizarea, astfel ca
CRD să devină un
"parlament regional". Am
susținut și vom susține orice
inițiativă de instruire și
consolidare a capacităților
tuturor actorilor dezvoltării
regionale."
Membrii CRD Sud s-au
familiarizat și cu viitoarele
"Programe de Cooperare
Transfrontalieră", precum și
cu rolurile grupurilor de
lucru în cadrul Consillilor
Regionale. Membrii CRD
Sud s-au implicat activ în
dezbatrea subiectelor ce țin
de „Egalitatea de gen",
subiect prezentat de Ștefan
Toderașcu, consultant GIZ
în planificare și programare
regională.
Menționăm că ciclul de
instruiri ale membrilor CRD
va continua cu
reuniuni pentru fiecare
componentă a CRD-ului .
Pentru CRD Sud a fost util
acest atelier, deoarece în
cadrul ședinței CRD din 23
octombrie, s-au regăsit
propuneri discutate în cadrul
atelierului , dovadă a
eficienței activității
desfășurate.

Pag.4

BULETIN INFORMATIV
NR.10/2013

CRD Sud - conștient de responsabilitățile sale

Ședința membrilor CRD
Sud a avut loc imediat
după finalizarea atelierului de instruire. Pe
lîngă activismul manifestat în cadrul atelierului, membrii CRD
Sud au dat dovadă de
implicare și în cadrul
ședinței ordinare a CRD
Sud din 23 octombrie
2013. În cuvîntul de
deschidere, viceministrul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor, Liviu Oboroc
a ținut să menționeze
că " prezența membrilor
în cadrul
ședințelor CRD este
importantă pentru a
finaliza proiectele de
Dezvoltare Regională.
Prezența este punctul
vulnerabil - vom ajusta
regulamentele, legislația
așa ca CRD să devină și
mai funcțional. Ar fi
binevenită o statistică a
frecvenței membrilor
CRD, ca să fie apreciată
activitatea lor obiectiv."
Cu referire la atelierele
de consolidare a capacităților membrilor CRD,
Liviu Oboroc, a
menționat că "
la inițiativa ADR
Sud, inițiativă preluată
și de alte regiuni, am

găsit un moment oportun pentru a ne întruni
într-un format liber, a
identifica problemele
comune din întreaga Regiune Sud. Evaluăm eficiența acestor ateliere,
dacă vor avea ecouri
pozitive, vom continua
ciclul de instruiri".
Ședința a continuat cu o
prezentare oferită de șeful Secției management
proiecte al ADR Sud, Eugen Lupașcu, privind
proiectele investiționale
ale ADR Sud, aprobate
spre finanțare în anul
2013.
Directorul Direcției Generale de Dezvoltare Regională, Valerian Bînzaru prezentat principiile și criteriile de repartizare a Fondului
Național de Dezvoltare
Regională pentru 2014,
aprobate în cadrul
ședinței CNCDR din 10
octombrie 2013. Acest
subiect a generat discuții
aprinse , deoarece membrii CRD Sud, au enumerat un șir de
dezavantaje ale Regiunii
Sud, argumentînd necesitatea alocărilor mai mari pentru această regiune.
Membrii CRD Sud, au

venit cu propunerea de a
înainta un demers ,
pentru a se accesa toate
fondurile, întrucît prioritățile dezvoltării regionale se extind asupra
domeniilor economicosociale, dar și culturale.
Despre procesul de planificare regională sectorială a vorbit Stela
Corobceanu, expert superior naţional în dezvoltare regională.
Experții institului IDIS
„Viitorul" au prezentat
„Ghidul de elaborare a
Strategiilor de Dezvoltare Social Economice
(SDSE) a raioanelor",
care urmează a fi
discutat în fiecare raion,
iar propunerile și
sugestiile urmează a fi
trimise către ADR Sud,
pentru a le colecta și
transmite MDRC.
Cu unanimitate de
voturi, proiectele de
decizie au fost aprobate,
iar unele subiecte
discutate în cadrul atelierului de instruire, preluate deja în
activitatea CRD Sud.
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Asociația Presei Independente va promova dezvoltarea
regională în țara noastră
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor (MDRC) și
Asociația Presei Independente (API) au încheiat un acord de parteneriat, în vederea
promovării dezvoltării
regionale în presa autohtonă.
Conform acordului de
colaborare, în perioada
octombrie 2013 - februarie 2014, API va desfășura mai multe activități pentru a ajuta
jurnaliştii/instituţiile
mass-media şi bloggerii
activi să se documenteze
mai bine în subiectele
despre dezvoltarea regională, să-şi consolideze cunoştințele şi
capacitatea de analiză
prin comunicarea şi interacţiunea cu experţii în
domeniu şi beneficiarii dezvoltării re-

gionale.
Astfel, în perioada
următoare, API va organiza câteva dezbateri
în format de "club de
presă" la tema dezvoltării regionale ca prioritate-cheie la nivel
naţional, vizite de studiu
pentru jurnalişti şi bloggeri în regiunile unde se
implementează proiecte
de dezvoltare regională,
publicarea unor articolesindicat despre dezvoltarea şi modernizarea
infrastructurii, dezvoltarea echilibrată a
oraşelor mici, utilizarea
eficientă a resurselor
naturale pentru
îmbunătăţirea calităţii
vieţii etc.
Totodată, în perioada
nominalizată API va
consulta şi instrui specialiștii în comunicare
din cele trei agenţii de

dezvoltare regională
(Nord, Centru şi Sud)
în monitorizarea selectivă şi analiza materialelor jurnalistice la tema
dezvoltării regionale,
precum şi va elabora un
set de recomandări
pentru factorii de decizie
din domeniu în scopul
îmbunătăţirii comunicării cu massmedia.
Activitățile se vor desfășura în cadrul proiectul „Eforturi integrate
pentru promovarea dezvoltării regionale în
agenda mass-media"
finanţat de Agenţia de
Cooperare Internaţională a Germaniei
(GIZ) şi selectat în rezultatul unui concurs
deschis de granturi,
pentru reţele şi organizaţii neguvernamentale
de media.

Pag.6

BULETIN INFORMATIV
NR.10/2013

O delegație germană care a negociat asistența oficială
externă pentru Republica Moldova a vizitat raionul Cahul
La 16 octombrie 2013,
delegația germană
antrenată în negocierile
guvernamentale pentru
stabilirea sprijinului
financiar și tehnic de care
va beneficia Republica
Moldova în 2014, a vizitat
raionul Cahul. La
eveniment au participat
directorul Direcției
Generale Dezvoltare
Regională al Ministerului
Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor, Valerian
Bânzaru, și directorul
Agenției de Dezvoltare
Regională Sud, Maria
Culeșov.
Astfel, cei 10 oaspeți au
avut o întrevedere cu
președintele raionului,
Avram Micinschi, după
care au vizitat ÎM "ApăCanal Cahul", fiind ghidați
de primarul orașului,
Petru Burlacu, și directorul
întreprinderii, Vasile
Zagaevschi. Întreprindere
a Municipală a beneficiat
în 2013 de investiţii
germane consistente.
Astfel, sediul companiei a
suportat reparaţii în
valoare de 580 de mii de
lei. Totodată, pentru a
optimiza capacităţile
operaţionale ale
întreprinderii, au fost
procurate maşini
specializate în valoare de
peste 1,7 mii lei pentru
intervenţii în caz de avarii,
evacuarea apelor uzate ş.a.

Sprijinul financiar a fost
acordat prin intermediul
proiectului "Modernizarea
serviciilor publice locale în
Republica Moldova",
implementat de Agenţia de
Cooperare Internaţională a
Germaniei.
ÎM "Apă-Canal Cahul" a fost
înfiinţată în 1970 şi are la acest
moment aprox. 45 000
consumatori. Compania are
toate şansele să devină un
operator de servicii veritabil
şi să deservească nu doar
oraşul Cahul, ci şi satele
învecinate.
În 2014, cu fonduri germane
alocate de Ministerul Federal
German pentru Cooperare
Economică și Dezvoltare
(BMZ), va fi reabilitată stația
de tratare a apelor din râul
Prut. Datorită acestei
investiții, va fi asigurată
cantitatea necesară de apă
pentru întreg raionul pentru
10-15 ani. Or, extinderea
numărului de consumatori
este un obiectiv al Strategiei
raionale de dezvoltare socioeconomică.
Apoi, delegația germană a
vizitat satul Roșu, unde cei
peste 3700 de locuitori au fost
asiguraţi cu apă potabilă și
sunt deserviți de ÎM "ApăCanal Cahul". Construcția
apeductului a avut loc în
cadrul aceluiași proiect GIZ
"Modernizarea serviciilor
publice locale în Republica
Moldova", din fondurile
oferite de Guvernul

României.
În 2014, din fondurile
acordate de BMZ, locuitorii
din Roșu vor fi conectați la
sistemul de canalizare al
orașului Cahul.
Toate aceste măsuri
investiționale sprijinite de
Guvernul Germaniei sunt
implementate în
parteneriat cu Ministerul
Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor, achizițiile
publice și buna desfășurare
a proiectului fiind asigurate
de Agenția de Dezvoltare
Regională Sud.
Negocierile moldogermane au avut loc pe 15
octombrie. Tot la 16
octombrie, membrii
delegației au avut o
întrevedere cu bașcanul
Unității AdministrativTeritoriale Găgăuzia, Mihai
Formuzal. În UTAG au
vizitat satul Beșalma unde,
din contul unui grant
acordat de Banca Germană
pentru Reconstrucţie
(KfW), a fost construit
sistemul de alimentare cu
apă.
Promovarea cooperării
între Guvernul Germaniei
şi Guvernul Republicii
Moldova a început în 1994.
De atunci, au fost
implementate un şir de
proiecte importante de
dezvoltare, care au avut
drept scop facilitarea
procesului de tranziție de la
o economie planificată la
cea de piață.
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Regiunea Sud - în vizorul jurnaliștilor

La data de 25 octombrie
2013, un grup de
jurnaliști au efectuat o
vizită de documentare la
proiectele de dezvoltare
regională din Regiunea
Sud.
Reprezentanții
mass-media au vizitat 5
proiecte implementate
de ADR Sud. Vizita a
început la Complexul
Sportiv din Căușeni.
Aici
jurnaliștii
au
cunoscut detaliat acest
obiectiv de importanță
regională.
Edificiul
a fost vizitat de către 12
jurnaliști, interesați de
amenajarea
sălilor,
dotarea lor, dar și de alte
aspecte.
Dna
Vera
Ciuchitu, manager de
proiect, și președintele
raionului Căușeni, Ion
Ciontoloi, au informat
vizitatorii despre toate
detaliile ce au prezentat
interes pentru jurnaliști:
de la statutul obiectului,
pînă
la
salarizarea
angajaților.
Turul prin Regiunea Sud
a continuat la proiectul
"Renovarea drumului de
acces L510 Ștefan Vodă Talmaza". Așa cum aici

lucrările erau în toi,
jurnaliștii
s-au
arătat
intesați
de
procesul
tehnologic, invitîndu-l la
discuții
atît
pe
antreprenor, dl Marin
Sîrbu, cît și responsabilul
tehnic, dl Andrei Rusnac.
Datorită
vizitei
la
"Drumul de acces spre
casa-muzeu
"Alexei
Mateevici", reprezentanții
mass-media au realizat și
o
excursie
la
muzeul din satul Zaim, r
-l
Căușeni.
Deoarece
proiectul
"Construcția
drumului de acces spre
casa - muzeu Alexei
Mateevici” a fost finalizat
încă în vară, a prezentat
interes
opinia
beneficiarilor, care au
avut doar cuvinte de
mulțămire și recunoștință
pentru
cei
care
au
implementat
proiectul.
Primarul satului, dl Ion
Veste,
a
adus
la
cunoștință și alte detalii
despre proiectul dat, dar
și despre impactul asupra
localității.
Ulterior, jurnaliștii s-au
deplasat încă la 2 proiecte
implementate în raionul

Cimișlia. Au vizitat
"Drumul de acces
Sagaidac-Porumbrei",
unde lucrările erau în
curs. Menționăm că în
cadrul acestui proiect se
reabilitează un drum de
acces la rețeaua națională
de drumuri-drumul M3.
În final, grupul de
jurnaliști a asistat și la
darea în exploatare a
drumului de acces
Codreni-Sagaidacul Nou,
eveniment așteptat de
mai bine de 20 de ani de
către locuitorii a 11 sate
din Cimișlia și
Basarabeasca. Aici au
discutat și cu oficialii din
cadrul MDRC, prezenți
la eveniment - Liviu
Oboroc, viceministru al
Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor și Valerian
Bînzaru, director al
Direcției Generale de
Dezvoltare
Regională.
Serviciul comunicare al
ADR Sud a pus la
dispoziția jurnaliștilor
informații și despre alte
proiecte aflate în
implementare, precum
și date referitoare la
activitatea ADR Sud.
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Raionul Cimișlia are încă
un drum nou

Ministerul Dezvoltării
Regionale şi
Construcţiilor, Agenția
de Dezvoltare
Regională Sud în
comun cu Consiliul
Raional Cimișlia au
organizat darea în
exploatare a drumului
Codreni-Sagaidacul
Nou. La eveniment au
fost prezenți oficiali din
cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor,
președintele raionului
Cimișlia, directorul și
specialiștii ADR Sud,
primarii localităților
beneficiare.
Cei prezenți au apreciat
calitatea executării
lucrărilor, dar și timpul
scurt în care a fost
finalizat acest proiect.

Astfel, viceministrul
Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor a declarat
că "antreprenorul a dat
dovadă de
responsabilitate și a
finisat lucrările - nu în
timp, dar cu mult în
avans. Este un bun
exemplu, ca într-un
timp record să lansăm
un drum bun , drum de
calitate. Rămîne,
ca administrația publică
locală din Cimișlia să
fie mai activă, iar
Ministerul Dezvoltării
Regionale și
Construcțiilor va acorda
tot suportul necesar
pentru realizarea
obiectivelor propuse."P
rimarul satului
Selemet,Tatiana Badan a
adus sincere mulțumiri
tuturor celor implicați în

implementarea cu succes a
acestui proiect: "De zeci de ani
așteptăm acest proiect, aceasta a
fost așteptarea cetățenilor din 13
localități. Acesta este cu
adevărat un proiect regional, cu
impact regional, iar meritele
antreprenorului sînt vizibile și
în timp și în calitate".
"Prin construcția acestui drum
au fost soluționate problemele
multor cetățeni. Putem spune că
obiectivul "crearea condițiilor
optime pentru dezvoltare social
- economică" s-a realizat prin
această colaborare a APL I și
APL II, Ministerului Dezvoltării
Regionale , ADR Sud și a unui
antreprenor foarte responsabil",
a menționat dna Ioana Stoica,
primarul comunei Porumbrei.
Evenimentul a culminat cu o
ceremonie religioasă, oficiată de
un grup de preoți din
comunitatea beneficiară de
acest drum .

A fost desemnat cel mai
bun proiect de Twinning
În incinta Academiei de
Administrare Publică de
pe lângă Preşedintele
Republicii Moldova sa desfăşurat seminarul
inter-regional„Teritoriile în
acţiune: şase proiecte-pilot
pentru Moldova", organizat
în cadrul Proiectului de
Twinning „Consolidarea
Capacităţilor în
Dezvoltarea Regională în
Republica
Moldova" (Componenta 3,
Activitatea 3).
La inaugurarea şi
activităţile seminarului
au participat: Victor
ZUBCU, viceministrul dez
voltării regionale şi

construcţiilor; Patrick
NODDINGS, lider de
proiect din partea Uniunii
Europene; Igor
MALAI, lider de proiect
din partea ţării beneficiare
şi lider C3, şef-adjunct al
Direcţiei generale
dezvoltare regională,
MDRC; Anne AZAMPRADEILLES, consiliera
rezidentă de Twinning,
Vasile MARINA, doctor
habilitat, profesor
universitar, rector al
Academiei, precum şi alţi
experţi locali şi
internaţionali.Din partea
ADR Sud au participat
directorul Agenției, dna

Maria Culeșov, specialistul secției management proiecte,
Andrei Tocaru, și Alexandru Sîrbu, specialist în
planificare și programare, membri ai grupurilor de lucru
în cadrul Twinning.
În cadrul seminarului au fost prezentate şase proiectepilot din regiunile de dezvoltare Nord, Centru şi Sud.
Pentru a respecta echitatea tratării tuturor echipelor,
ordinea prezentărilor a fost trasă la sorți . Astfel
prezentarea proiectelor a început cu proiectul
"Facilitarea dezvoltării afacerilor noi prin crearea
incubatorului regional de afaceri în orașul Cimișlia". În
cuvîntul de deschidere, președintele raionului Cimișlia,
Maxim Colța a menționat necesitatea implementării
acestui proiect cu impact regional. De asemenea, a
apreciat colaborarea dintre specialiștii ADR Sud și a
celor din Consiliul Raional Cimișlia, colaborare care
aduce rezultate vizibile.
A urmat prezentarea și altor proiecte, conform ordinii
stabilite, iar cel mai bun a fost desemnat proiectul
"Alimentarea cu apă din rîul Prut pentru Regiunea de
Dezvoltare Sud".
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A demarat campania ”Cimișlia-oraș curat, colectăm
deșeurile separat”
Colaboarea Agenției de
Dezvoltare Regională
Sud cu Corpul
Păcii, începută în anul
2012, aduce noi viziuni ,
dar și realizări în
Dezvoltarea Regională
Sud. ADR Sud a obținut
finanțare în valoare de 40
351 lei, prin intermediul
Programului de Granturi
Mici al Corpului Păcii
SUA în Moldova, pentru
implementarea
proiectului cu titlul:
„CIMIŞLIA - ORAŞ
CURAT, COLECTĂM
DEŞEURILE
SEPARAT".
Scopul
proiectului este de a
organiza o campanie de
conştientizare a
populaţiei din oraşul
Cimişlia despre
importanţa colectării
selective a deşeurilor,
pentru creşterea

nivelului de cultură
ecologică a
cetăţenilor. Obiectivul
general al proiectului este
îmbunătăţirea calităţii
mediului ambiant şi a
sănătăţii populaţiei din
oraşul Cimişlia.
Activitățile - cheie care au
demarat în luna
septembrie, cadrul
proiectului sînt:
 Achiziționarea
pubelelor colorate,
din plastic pentru
școlile din or.Cimișlia;
 Achiziționarea și
dotarea școlilor cu
saci menajeri "eco";
 Organizarea
trainningu-rilor și
concursurilor pentru
elevi;



Organizarea
campaniei de
conștientizare prin
mass-media.
Campania a demarat cu
informarea elevilor
despre necesitatea și
importanța reciclării

deșeurilor produse de
fiecare om zilnic.
Informația prezentată a
fost adaptată la
particularitățile de vîrstă
ale elevilor- clasele
primare și ciclul
gimnazial. Copiii s-au
implicat activ, au definit
cu exactitate "reciclarea"
ca fenomen și ca
importanță, aducînd
exemple elocvente din
viața cotidiană. ONG-ul
"Tineri pentru tineri" a
făcut materiale
promoționale foarte
ingenioase pe care leam distribuit elevilor.
Impresiile și activismul
elevilor, ne au convins de faptul că și
ei tind și doresc să
schimbe lucrurile, chiar
începînd de la ei,
devenind un exemplu
pentru comunitate.

Agenția de Dezvoltare Regională
Sud

Or Cimișlia
Bld.Ștefan cel Mare, 12
Et. 1, incinta Consiliului Raional
Tel: 0241 2 62 86
Fax: 0241 2 62 86
E-mail: adrsud@gmail.com
Web: www.adrsud.md

Agenţia este instituţie publică necomercială cu
autonomie financiară subordonată Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi se constituie
pentru asigurarea operaţionalităţii procesului de
implementare şi realizare a Strategiei de dezvoltare
regională. Agenţia îşi desfăşoară activitatea în baza
mijloacelor Fondului Naţional pentru Dezvoltare
Regională, donaţii şi granturi (din partea organizaţiilor
donatoare internaţionale sau altor entităţi private şi
publice) şi a altor surse ce nu contravin
legislaţiei. Agenţia îşi desfăşoară activitatea în
colaborare cu ministerele, alte autorităţi administrative
centrale şi autorităţile administraţiei publice locale,
parteneri de dezvoltare, societatea civilă, agenţi
economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma
de organizare, din Republica Moldova şi din
străinătate.
Pentru detalii, contactați specialistul în comunicare,
Ana Donia
tel 0694 78 040, 0241 2 62 86

